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Rfi~.\E ŚLI\VO\\ .SKI 

Pł~ATONOW 

( ... ) Dzieje tej sztuki są dotąd mało znane. W czasie porządkowa 

nia starych dokumentów Tov,;arzystwa Rosyjsko-AZO\\"Skiego \\' archi 
,,·um moskiewskim z zakurzonej półki \\·ypadł rękopis, składający się 

z jedenastu zeszytów szkolnych zszytych nićmi. bez tytułu i naz,\·iska 
autora . Po żmudnych badaniach charakteru pisma. słownictwa, V< któ
rym odnaleziono prowincjonalizmy zdradzające pochodzenie z połud 

niowych gubernii rosyjskich, ustalono, że jest to sztuka Czechowa na 
pisana w latach studenckich. Dodatkową wskazówkę pGtwierdzającą 

ustalone już fa k ty zawierają \.\'Spomnienia Michała Czechowa. 
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,.W drugim roku po przyjeździe do Moskwy - pisze Michał Cze
chow - Antoni napisal jeszcze dużą sztukę z koniokradami, 
strzelani ną, kobietą rzucajqcq się pod pociąg itd. Przepisywałem 
ten dramat i ze wzruszenia zamierało mi serce. Dziś zdaję sobie 
sprawę, że sztuka ta byla przyciężka, lecz wtedy wydawała rn i 
się szczytem doskonałości . Dramat ten Antoni . który byl wów
czas studentem Il roku, zaniósł M. Jermołowej do przeczytania 
i bardzo liczyl na to, że wystawi go na swój benefis. Nie w i em, 
jaką aktorka dała bratu od1Jowiedź. jedno jest pewne, że wszyst
ki e moje trudy przepisywacza zdały się na nic: sztukę zwrócono 
Antoszy ... " 

Czechow (w środ ku) w gronie rodziny 
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W roku 1933 sztuka ta włączoria została do wydania Dziel Czc
c:hO\va pod tytułem „Biezotcowszczina" („Bez ojcowizny") . Tytu ł ten 
był oczywistym nieporozumieniem. Czechow jeszcze jako uczeń gim
nazjum w Taganrogu napisał sztukę pod takim właśnie tytułem i prze
s łał ją bratu Aleksandrowi do oceny wraz z \\·odewilem, który. jak 
wspomina Michał Czechow, był bardzo zabawny. Ponieważ Aleksan
der Czechow pisze o tej sztuce w liście do brata z 14 października 

1878 roku, wydawcy przyjęli „Płatonowa" za „Bez ojcowizny". Tck!:>t tej 
ostatniej nie odnalazł się nigdy. Na niekorzyść wydawców przemawia 
zresztą, prócz cytowanych wspomnień, list Aleksandra Czechowa. który 
pisał do brata: 

„Wspominasz o sztuce „Bez ojcowizny". Celowo milczałem. Wiem 
dobrze po sobie, jak drogie jest autorowi jego dziecię, toteż ... 
W „Bez ojcowizny" dwie sceny są znakomite, jeśli chcesz wie
dzieć, w całości to jednak rzecz niewybaczalna, brzmi fal szywie, 
choć jest to falsz niewinny. Niewinny, tzn. że w sposób niezmą
cony wypływa z zapatrzenia się w świat wewnętrzny. Ze twój 
dramat brzmi fałszywie - czułeś to sam niewyraźnie, aczkolwiek 
nie chciałeś uświadomić sobie tego, a przecież tyleś straci! nań 
sil, energii, wlożyleś weń tyle uczucia, tyle milości, że drug iego 
nie będziesz już w stanie napisać". 

Wystarczy zestawić te'.1 fragment listu Aleksandra Czechowa z cy
towanym urywkiem wspomnień Michała i wniosek nasuwa się sam: 
bracia piszą o dwu różnych sztukach, choć nie jest wykluczone, że 

„Płatonow" mógł być daleko idącą przeróbką „Bez ojcowizny". Jest to 
oczywiście jedynie przypuszczenie. 

Drukując tę sztukę po raz trzeci w dwudziestotomowym wydaniu 
dzieł Czechowa (ukazywało się w latach 1944-1951), jak dotąd najpeł-
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n iejszym, nazwano ją „Sztukq bez lytułu" („Piesa biez nazwanija"). 
Karierę sceniczną zrobiła wszakże jako „Platonow". Po raz pierwszy 
wysta\\· iona została na festiwalu teatralnym w Bordeaux (1956), w re
żyserii Vilara, a wkrótce potem grano ją w Paryżu . Od czasu opubli
kowania tekstu minęło trzydzieści trzy lata. Zaledwie w rok później 

wystawiono „Sztukę bez tytułu" w Psko\de, następnie zaś \\' Ałma-Alcie 
i dopiero potem w moskiewskim Teatrze im. Wachtangowa, który na 
swych afiszach obok tego przypadko\vego tytułu umieścił podtytuł: 

„Platonow". W tłumaczeniu polskim sztuka opublikowana została przez 
„Dialog"/1960, nr 11 w tłumaczeniu Adama Tama (do Czytelnikowskie
go wydania Dziel Czechowa nie została włączona) i jako ,,Platonow" 
wystawiona na deskach warszawskiego Teatru Dramatycznego w re 
żyserii A. Hanuszkiewicza. 

Równie osobliwa jak dzieje sceniczne „Plutonowa" jest historia re
cepcji tej sztuki przez krytyków i historyków literatury. Ciekawym 
zbiegiem okoliczności dramatem tym zajęli się nic ziomkowie autora 
„Platanowa", lecz obcy miłośnicy Czechowowskiej muzy, między innymi 
angielski monografista Czechowa, David Magarsback, znany slawista 
włoski Ettore Io Gatto, Thomas Eekman w Holandii. W roku 1952 
Basi! Ashmore opublikował w Londynie skróconą wersję ,,Platanowa" 
nadając jej tytuł „Don Juan in the Russian Manner" . Badaczy twór
czości Czechowa, owszem, wprawia w zachwyt geniusz dramaturgiczny 
młodego autora, nie wyobrażają sobie jednak na scenic tej sztuki, 
trzykrotnie niemal dłuższej niż późniejsze - „Mewa", „Wujaszek Wa
nia"„ „Trzy siostry" czy „Wiśniowy sad". 

Na szczęście oprócz krytyków istnieje jeszcze teatr. W wypadku 
„Płatonowa" opinia teatrologów okazała się bardziej ważka, choć rów
nież dyskusyjna. Konieczność zaadaptowania „Płatonowa" dla sceny 
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\\"ymaga bezlitosnych ci<;ć, oglądanie bowiem tej sztuki ,,. jej inte
gralnym kształcie przekracza granice wytrzymalo~ci współczesnego wi
dza. Za czasów Czechowa spektakl teatralny, składający się często 

z dwu sztuk, tr\\"ał niejednokrotnie do drugiej w nocy. Trudno to 
sobie dziś wyobrazić. Wiek XIX nic znał jeszcze szaleńczego tempa 
współczesności; czas toczył si<; po\\·oli, spokojnie, pozwalał delektować 

' się pięknem nie poganiając ani widza, ani twórcy, zmuszając do za
stanowienia się nad sobą i otaczającym go światem i nie odmierzając 
każdej eh\\ iii refleksji. 

Wystawiany dziś „Płatonow'', \\' zależności od tego, gdzie trafią 

nożyce inscenizatorów, staje się sztuką coraz to inną. Może się okazać 

sztuką o jedzeniu i piciu, o beznadziejnej prowincjonalnej nudzie, 
o przygodach rosyjskiego Don Juana, o prowincjonalnym, rozpijaczo
nym Hamlecie itd. W istocie jednak wszystkie te wątki mieszczą się 

z powodzeniem w „Platonowie". Trafnie ujął zasadniczy problem sz"tu
ki Basi! Ashmorc. „Platonow" to· istotnie przede wszystkim rosyjska 
,,·ersja Don Juana , Don Juana na wskroś współczesnego, nosiciela 
S\Yoistej krytyki określonego ~rodowiska, a więc również epoki. 

Płatonow protestuje przeciwko życiu, w którym nic się nie dzie}e 
i dziać nie może. Osobliwy to protest. Nicość otoczenia, pustka roz
mów, nuda i próżniactwo mierzi Płatonowa , choć sarri pogrąża się 
w rozpuście i nieróbstwie. Tragedia jego polega przede \\"Szystkim na 
tym, że zbyt jasno zdaje sobie sprawę z marazmu, w którym tkwi 
zarówno on sam, jak i cale jego otoczenie. Prześladuje go obsesyjna 
myśl o zmarnowanym życiu: „Mam d\\·adzieścia siedem lat i ni c sit: 
nie zmieni - nie przewiduję zmian! - gdy będę miał trzydzieś ci, 

a póżniej ... Tłusta opieszałość, otępienie, obojętność wobec wszystkie-

Czechow ze swoi m bratem Mikołajem, malarzem 
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go, co nie jest sprawą zmysłów - i potem śmierć ... " Podobną pate
tyczną tyradę wygłosi później Wojnicki z „Wujaszka Wani" \'-~-rzu 

cając Sieriebriakowowi: „Nie żyłem , wcale nie żyłem! Z twojej łask i 

zniszczyłem, zniweczyłem najlepsze lata mojego życia. Jesteś moim 
najgorszym wrogiem. („.) Przepadło moje życie! Mój talent, r '\zum, 
odwaga.„ Gdybym żył normalnie, wyszedłbym może na Schopenhauera , 
Dostojewskiego„." 

Czechow oczywiście traktuje ironicznie wypowiedź wujaszka 'Vani. 
Drwina ta wszelako zaprawiona jest sporą dozą wyrozumiałości. Po
błażliwości tej nic ma zupełnie w „Płatonowie", sztuce nie szczędzą

cej nikogo i niczego, bezlitosnej dla wszystkich, zwłaszcza za• dla 
Płatonowa , postaci bynajmniej nie banalnej, obdarzonej umysłem scep
tycznym - łajdaka zdającego sobie sprawę ze swego· łajdact\\'a . bez
użyteczności i pustki świata, który widzi jako „potworny galimatias". 
Pustki tej nie mogą mu zapełnić przygody miłosne, które są dla niego 
nie tyle ucieczką od rzeczywistości. ile źródłem nowych dodatkowych 
udręk. Nie on bowiem szuka kobiet, lecz one jego. Ucieka od nich, 
lecz jest nadal obiektem ich zainteresowań. Są zafascynowane jeg0 
osobowością, pełną kabotyńskiego hiperkrytycyzmu, neutralizO\rnnego 
zresztą skutecznie atrofi"ą woli, niemożnością jakiegokolwiek działania . 

Płatonow jest Don Juanem absurdalnym, a więc anty-Don Juanem, 
tragicznym i niepoważnym. W tym samym stopniu pozostali bohate
rowie sztuki są antybohaterami antybohaterskiej epoki ustabiliwwane
go filisterstwa, często cynicznego, wyzywającego. Płatonow to S\\'O

iste połączenie Czackiego z „Mądremu biada" i Lermontowskiego Pie
czorina, Hamleta i Don Juana. Jako Don Juan Płatonow kwest ionuje 
sam siebie. Jego hamletyzm jest bezsporny, choć zaprawiony bezli 
tosną ironią. Ma w sobie coś z groteskowego Don Kichota, wszelako 
przeszkody, jakie chce przezwyciężyć, tkwią nie tylko w otoczeniu, 
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ale i w nim samym. Będzie walczył z wiatrakami, walcząc z samym 
sobą i samemu sobie ulegając. Najbliższy jest niewątpliwie bohaterom 
Gribojedowa i Lermontowa - Płatonow bowiem to postać na wskroś 
rosyjska, zarówno w swym anarchistycznym intelektualizmie, jak 
i \\." panicznym strachu przed nudą życia trapiącą ówczesną Rosję. 

Zarazem jest to postać antycypująca bohatera dzisiejszej litera
tury, przede wszystkim zaś typ przeciętnego inteligenta, uwikłanego 

v.• sprzecznościach współczesnego świata. Dlatego też Płatonow koja
rzy się nam nie tyle z dramatami Ostrowskiego, Suchowo-Kobylina 
czy L;\-a Tołstoja, który z takim przekąsem odzywał się o sztuce sce
nicznej Czechowa, ile ze współczesnym dramatem awangardowym, 
a \\'ięc utworami . Becketta i Ionesco czy Tennesse Williamsa, przeae 
wszystkim zaś z samym bohaterem dramatu awangardowego - ża

łosnym w swym niedołęstwie, nie rozumiejącym ani siebie, ani oto
czenia, żyjącym samotnie wśród samotnych jak on ludzi. 

Ka tę cechę bohaterów sztuk Czechowa trafnie zwrócił uwagę ra
dziecki uczony - Aleksander Skaftymow: 

„Każda z tych osób jest samotna, każda ma własny, obcy dla 
i nnych krąg upodobań emocjonalnych. Stosunki między poszcze
gólnymi osobami ukazują się nam w stanie szczególnego roz
proszenia i wyobcowania". 

Ciekawa jest również uwaga Sylvaina Dhomme'a reżysera 

francuskiego rozmiłowanego w dramatach Czechowa : 
„Dwanaście lat tem1i marzylem o tym, żeby wystawić Cze

chowa, ale nie czułem się do tego przygotowany. Dopiero po 
wystawieniu dwa lata temu „Krzeseł" Ionesco wydało mi się, 

że znalazlem klucz do Czechowa. Bo w moim przekonaniu Cze
chow - to jeden z najbardziej nowoczesnych dramaturg6w dnia 
dzisiejszego." 
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Dziś nietrudno zrozumieć przyt:zyny odrzucenia „Platanowa" rrzcz 
Teatr Mały. Nie chodziło zapewne 0 takie czy inne nicporadnośt: po
czątkującego autora; tekst można było przecież skrócić i poprawić. 

Rzecz w tym, że autor przemówił tu językiem scenicznym, który ~1óg ł 

jedynie szokować współczesnych. Sprawa „Platanowa·' była więc prze
grana już w zarodku: sztuka zbyt v.:yraźn ie wyprzedzała swoje Lzasy. 

W związku z tą sztuką, jak zresztą z całą póżniejszą dramaturgią 

Czechowa, powstaje pytanie, na które monografiści Czechowa. z-.1; la
szcza ci, ·którzy zajęli się „Płatonowem", nie dali zadowalającej 0dpo
"'·iedzi: jakie są źródła estetyki seenicznej Czechowa, z jakich t:ady
cji literackich czerpał? Odpowiedź na to pytanie bynajmniej nie jest 
łatwa. 

Trudno się dziś zadowolić kanonicznym już stwierdzeniem, iż Cze
ehow-satyryk czerpał z arsenału twórczego Gogola i Sałtykowa-:::;z~zc

drina, zaś Czechow-pejzażysta i liryk wiele zawdzięcza Turgien:e\\·o
wi - mistrzowi ojczystego krajobrazu. Oczywiście, w nicktórycr. . nie
co późniejszych opowiadaniach, jak „Smierć nrzędnika;; czy też „Kapral 
Priszybiejew", nie sposób nie doszukać się pewnych elemen tó \' · Go
golo~skiej satyry, w innych znowu motywów Szczedrinowskich: póź

niejszą zaś dramaturgię Czechowa łączy wiQż ze spuścizną sce niczną 

Turgieniewa, zwłaszcza z takimi utworami, jak „Miesiąc na wsi'" , „Na 
łaskawym chlebie", „Gdzie cienko, tam się rwie", uważanymi długo 

za niesceniczne. 

A Prosper Mcrimee napisał przecież: „Wydaje mi się, że talei:t pi
sarski pana Turgieniewa zapewni mu wielkie powodzenie w teatrze"'. 
Tego sukcesu, zapowiadanego przez autora „ Teatru Klary Gazul'". Tur
gieniew nic osiągnął. Współcześni bowiem uświadamiali sobie \, aż 

nadto wyraźny sposób więź, która łączyła Turgienic\\·a-drama u1·ga 
z ówczesnym teatrem francuskim , Turgienie\\·a-bywalca teatrów pa-
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ryskich, Turgieniewa-miłośnika kultury i sztuki europejskiej, nie opu
szczającego żadnej z premier teatralnych francuskiej stolicy. \\..spół

czesnym, obeznanym z dramaturgią Musseta, teatrem Prospera Me
rimee, francuskim wodewilem, próbami scenicznym Balzaka - dra
maturgia Turgieniewa musiała się wydawać wtórną. Turgieniewa tłu

maczono swego czasu na język francuski. Jego komedia „Gd::ie cien
ko, tam się rwie" (1847) ukazała się na łamach „Rev11e des Deux Mon
cles", słowem tam, gdzie wydrukowano bez mała wszystkie powstałe 

\1·ówczas „Comedies et proverbs" :.viusseta. Sam już francuski tytuł 

komedii Turgieniewa zdradzał koneksje z Mussetowskim stylem: „Trop 
menu le fil casse". 

W maju 1848 r. paryski Theatre Historique wystawił „Macochę" 

<„La Maratre") Balzaka. W przeciwieństwie do poprzednich szluk ,.Ma
cocha" doczekała się aplauzu publiczności. Kiedy zaś dyrektor wspom 
nianego teatru zagadnął Balzaka o jego nową sztukę, autor .. Komedii 
ludzkiej" odparł: 

„Będzie to coś strasznego ( ... ) Ale proszę mnie źle nie ::ro
zumieć. Nie chodzi tu o jakiś rozwlekły melodramat, gdzie zdraj
ca podpala dom i terroryz11je mieszkańców kamienicy. N ie . ma
rzę o komt?dii salonowej. gdzie panuje lad, spokój, harmonia. 
Mężczyźni grają jak gdyby nic w wista przy świecach. pod 
abażurem rozpraszającym lagodne, zielone światlo. Kob iety śmie
ją się i gawędzą, zajęte wyszywaniem. To patriarchalne zgroma
dzenie oopija herbatę. Słowem, panuje porządek i harmonia. 
Ale pod tym wszystkim pulsnją namiętności, dramat dojrzewa 
w sposób nieuchronny, żeby wreszcie wybuchnąć, niczym pla
mień pożarte Oto co chciałbym osiągnąć." 

W „Miesiącu na wsi", poprzedzonym miniaturą scen iczną .. Wieczór 
w Sor rento·' (1852), stanowiącym swego rodzaju wariant „Miesiąca na 

13 



wsi", Turgieniew wykorzystał doświadczenia i technikę Balzaka. Stąd 
też charakter epicki dramatów Turgieniewa, który U\\"ażał swe sztuki 
nic tyle za materiał sceniczny, ile za utwory „do czytania" - nowelP. 
czy pO\\·ieści sprowadzone wyłącznic do dialogów. 

Merime, Musset i Balzak do swego teatru wnieśli również żywioł 

epicki, sięgając do własnego materiału nowelistycznego czy powieścio
\Vego. Leonid Grossman wysunął pod adresem zarówno Musseta, Me
rimeego, Balzaka jak i Turgieniewa zarzut nadmiernego wyekspono
wania \\·arstw epickich utworu dramatycznego. Rzecz znamienna, teatr 
CzechO\\·a spotkał się w latach dz i cwięćdzi.esiątych również z tym sa
mym zarzutem. Owe warstwy epickie, wyróżniane później przez kry
tykę jako cecha szczególna dramatów Czechowa, będą następnie oce
niane niezwykle pozytywnie, jako jeden z aspektów nowatorstwa dra
maturgicznego. W tym też sensie już w „Płatonowie" Czechow do Tur
gienie\\·owskich tradycji dramaturgicznych nawiązuje. 

Jednocześnie wyraża gwałtownie swą opozycję w stosunku do tej 
tradycji „gniazd szlacheckich" opiewanych przez Turgieniewa, łagod

nego, miękkiego Turgieniewa, „przenoszącego - według wyrażenia 

MajakO\\·skiego - w mury szlacheckiego domu widoki nowych pej
zaży, zajmującą intrygę czy też atrakcyjną ideę filantropijną", Tur
gienie'.\·a „zafascynowanego pięknym słowem". 

To słowo w „Płatonowie" nie będzie piękne, lecz demonstracyjnie, 
wyzy\\·ająco szorstkie. Intryga zaś bynajmniej nie fascynująca, zapie
rająca oddech, lecz jakby przypadkowo sklecona, pozornie chaotyczna. 
problemy zaś 'ń" niej postawione nie zostaną rozwiązane, przeciwnie -
wraz z końcem sztuki uświadamiamy sobie, że wszystkie rany zostały 
ot\\·arte , lecz nikt nie znajdzie lekarstwa, by je zagoić. 

Koneksje łączące dramaturgię Czechowa z utworami scenicznvmi 
Turgieniewa to jedynie cząstka prawdy o genealogii sztuki Cze;ho
wa - nowelisty i dramaturga. 

Wiele światła na genezę metody twórczej Czechowa rzuca dra-
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maturgia ówczesnych - jak ich dosadnie określono - „macherów od 
spraw teatralnych": Szpażyńskiego, Aleksandrowa, Wiktora Kryłowa, 

Timkowskiego i wielu innych zapomnianych dziś lecz królujących 

podówczas na scenach rosyjskich rzemieślników teatralnych. ,.\V rze
czy samej - pisał Aleksander Roskin - o najlepszym spośród tych 
dramaturgów niepodobna powiedzieć, by znał teatr. Znajomość teatru 
wymaga pogłębionych wiadomości i z innych dziedzin, ich zaś ce
chO\\·ała raczej dobra znajomość rzemiosła niż głęboka kultura. To
też znali nie teatr, lecz jedynie scenę." 

Czechow rychło wyczuł fałsz, sztuczność tej obliczonej na gusty 
fi listra dramaturgii. Dał zresztą temu wyraz, między innymi w jed
nym ze swych felietonów pt. „Modnyj effiekt" („Modny efekt") pisząc 
o granej swego czasu z pmvodzeniem sztuce N . . Nikołajewa .. Oso boje 
poruczenije" („Specjalne polecenie"). Sztuka sceniczna CzechO\\·a wy
rosła m. in. ze sprzeciwu wobec tego typu dramaturgii. 

Ale znaczenie „Płatonowa" wykracza poza te sprawy, warto.'ć tej 
sztuki polega nie tylko na miażdżącej krytyce epoki i zakrawającej 

niekiedy na groteskę tragedii pokolenia, które zmarnowało swnje ży
cie. „Płatonow" to także klucz do późniejszych utworów scenicznych 
Czechowa, swego rodzaju konspekt późniejszej jego dramaturgii i wielu 
opowiadań. „Iwanow", „Mewa", „Wujaszek Wania", „Trzy siostr y", 
„Wiśniowy sad" - te jakby autoplagiaty Czechowa - wyrosły z „Pła
tonowa". 

Odnajdujemy w „Platonowie" nie tylko wszystkie niemal proble
my, wątki, motywy, postacie występujące w sztukach dojrzałego Cze
chowa-dramaturga, lecz i wiele cech wlaś~iwych wielkim jego dra
matom: słynne Czechowowskie pauzy, chaotyczne rozmowy, rzucane ni 
stąd ni zowąd uwagi , zdania, które mają ukryć właściwą mysi i in
tencję, tyrady-frazesy o „rozpoczęciu nowego życia", wiele też rekwi
zytów i sytuacji powtarzających się niemal obsesyjnie w późn icjszyeh 

dramatach. (.„) 

(Fr~gment z ksi~ik i „Antoni Czechow") 
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K . S. ST A:\ISt.. \ v\'SKl 

ZE fl()W 

(„.) Nie próbuję opisywać przedstawień sztuk Czechowa, gdyż jest 
to niemożli\\·e. Urok ich polega na tym, czego nie można. opowiedziećJ 

co ukrywa się poza slov.;ami, w niedomówieniach lub spojrzeniach 
aktora. w promieniowaniu wewnętrznego uczucia. Ożywają wówczas 
mart\\ e przedmioty na scenic, dźwięki, dekoracje, postacie stwarzane 
przez artystów, wreszcie sam nastrój sztuki i całego przedstawienia. 
Cala rzecz polega tu na twórczej intuicji i artystycznym uczuciu. 

Linię intuicji i uczucia podpowiedział mi Czechow. Aby wykryć 

wewnętrzną treść jego utworów, należy przeprowadzić swego rodzaju 
poszukiwania duchowej ich głębi. Wymaga tego oczywiście każdy 

artystyczny utwór o głębokiej wewnętrznej treści. CzechO\\·a jednak 
dotyczy to szczególnie, gdyż nie ma do niego innej drogi. Wszystkie 
teatry rosyjskie i wiele zagranicznych próbowało interpretować Czc
cho\\·a starymi sposobami gry. I cóż? Próby się nie udały. Wskażcie 

mi choć jeden teatr, jedno przedstawienie, które by ukazało Czechowa 
na scenie przy pomocy zwykłej teatralnej metody. A przecież jego 
sztuki grał nie byle kto, lecz najlepsi artyści świata, którym nie moż
na odmówić ani talentu, ani doświadczenia, ani techniki. Jedynie 
Teatr Artystyczny zdołał przenieść na scenę coś niecoś z tego, co dal 
nam Czechow, i to w czasie, kiedy cały zespół znajdował się w sta
dium organizacji. Stało się tak dzięki temu, że udało się nam znależć 
no'' e ujęcie sztuk Czechowa. Jest on zupełnie wyjątkowy! Ta jego 
wyjątkowość stała się naszym głównym wkładem \\" twórczość sce
niczną. 
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• Sztuki CzechO\\·a nie od razu ujawniają swą poetycką wartość. 
Przeczytawszy je mówimy sobie: 

- Dobre, ale.. .nic nadzwyczajnego, nic oszałamiającego. Wszyst
ko. jak trzeba. Znane, prawdziwe... lecz nie nowe. 

Często pierwsze zetknięcie się z jego utworami budzi rozczarowa
nie. Wydaje się, że po przeczytaniu nie ma o czym opowiadać. Zało
żenie? Treść? ... Można je opowiedzieć w dwóch słowach. Role? Dużo 
dobrych, lecz żadnej dominującej, o którą ubiegałby się aktor polu
jący na wszystkie dobre role (są i tacy). Większość z nich - to ma
leńkie rólki, „bez nitki" (tj. jednostronicowe, nie wymagające nici do 
zszycia). Przypominamy sobie poszczególne słowa sztuki, poszczególne 
sceny ... Ale rzecz dziwna: im więcej się ich przypomina, tym więcej 
pragnie się o sztuce tej myśleć. Niektóre miejsca zmuszają - na 
skutek wewnętrznego związku - do rozmyślań nad innymi, jeszcze 
lepszymi, i wreszcie nad całym utworem. Wczytujemy się coraz głę
biej i wreszcie zaczynamy odnajdywać we\\·nątrz siebie jakieś głębo
kie złoża. 

Zdarzało mi się grywać w sztukach Czechowa setki razy tę samą 
rolę lecz nie pamiętam przedstawienia, w którym dusza moja nie 
doznałaby nowych wrażeń, w samym zaś utworze nie znalazła nowych 
głębi lub subtelności, nie zauważonych przeze mnie uprzednio. 

Czechow jest niezgłębiony, gdyż mimo codzienności, którą niby to 
zawsze przedsta\\'ia, mówi on w swej głębokiej myśli przewodniej nie 
o czymś przypadkov•ym, osobistym, lecz o Ludzkim (przez duże L). 

Dlatego właśnie marzenia jego o przyszłym życiu na ziemi nie są 
małe, mieszczańskie i ciasne, lecz przeciwnie - wielkie, szerokie, 
idealne i zape\\;ne nic spełnią się nigdy. lecz dążyć do nich należy , 
choć się ich nigdy nie osiągnie. 

Marzenia Czechowa o przyszłym życiu mówią o wysokiej kulturze 
duchowej, o Duszy Swiata, o Człowieku , który nie pragnie „trzech 
łokci ziemi", lecz całej kuli ziemskiej, mó,vią o nowym \\·spaniałym 
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życiu, dla którego musimy jeszcze dwieście, trzysta, tysiąc lat pra
cować w pocie czoła i cierpieć. 

To wszystko leży już w zasięgu wieczności i nie można myśleć 

o tym bez wzruszenia. 
Sztuki jego są pełne akcji, lecz nie w zawnętrznym, ale \\. we

wnętrznym swym rozwoju. Nawet w bierności tworzonych przez · nie
go ludzi tai się głęboka, wewnętrzna akcja. Czechow lepiej niż inni 
dowiódł, że akcję sceniczną należy rozumieć w sensie wewnętrznym 
i że jedynie na niej, oc~yszczonej z pseudoteatralności, można bu
dować i gruntować sztukę dramatyczną w teatrze. Gdy akcja ze
wnętrzna na scenie bawi, interesuje lub podnieca nerwy, wewnętrzna 
przenika do naszej duszy,porywa il!! i opanowuje. Najlepiej, oczywi
ście, jeśli oba te elementy, to jest . wewnętrzna i zewnętrzna akcja, 
jakby zlane ze sobą, osiągają jednoczesność. Utwór zyskuje WÓ\1·czas 
na pełni i sceniczności. Jednak zawsze akcja wewnętrzna musi stać 

na pierwszym planie. Oto dlaczego mylą się ci, którzy w sztukach 
Czechowa widzą tylko fabułę i ślizgając się po powierzchni traktują 

role powierzchownie, nie tworząc wewnętrznego życia i wewnętrzne

go wizerunku. Ludzie Czechowa interesują przede wszystkim struk
turą swej duszy. 

Mylą się w ogóle ci, którzy w sztukach Czechowa starajq się grać, 

przedstawiać. W jego sztukach trzeba być, to jest żyć , istnieć, płynąć 

ukrytym głęboko wewnątrz, duchowym nurtem dzieła. Cz<:chow ope
ruje najróżnorodniejszymi, nieraz podświadomymi sposobami oddzia
ływania. Miejscami jest impresjonistą, gdzie indziej - symbolistą, gdzie 
trzeba - realistą, czasem nawet prawie naturalistą. 

Wieczór, księżyc wschodzi, dwoje ludzi, kobieta i mężczyzna , wy
mieniają ze sobą od niechcenia nic prawie nie znaczące zdania, świad
czące jedynie o tym, że nie mówią tego, co czują (ludzie Czechowa 
postępują tak często). Z dali dochodzi grany na fortepianie pospolity 
szynkarski walc, zmuszając do myślenia o nędzy duchov,:ej, o mie 
szczaństwie i kabotyństwie środowiska. I nagle nieoczekiwany jęk, 
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wyrwany z głębi cierpiącego, rozkochanego serca dziewczyny. Potem -
jedno tylko krótkie zdanie-okrzyk: 

- Nie mogę ... nic mogę... ja... nie mogę! 
Cała ta scena faktycznie nic nie mówi, lecz budzi bezmiar asocja

cji, wspomnień, niepokojących uczuć. 

A" oto beznadziejnie zakochany młodzieniec rzuca bezmyślnie pod 
nogi ukochanej zabitą, prześliczną, śnieżnobiałą czajkę. Wspaniały ży

ciowy symbol. 
Albo nudny małostkowy typ nauczyciela, który zadręcza żonę po

wtarzając w ciągu całej sztuki jedno i to samo zdanie, wyprowadza
jące ją z cierpliwości: 

- Jedźmy do domu... dziecko płacze ... 
To jest reailzm. 
Potem nagle ohydna scena ordynarnej kłótni matki-kabotynki z sy

nem-idealistą. 

To prawie naturalizm. 
A w końcu - wieczór jesienny, uderzenia deszczowych kropli 

o szyby, cisza, gra w karty, z daleka dochodzą dźwięki walca Cho
pina. Walc zamilkł. Potem strzał.. . Życie skończone. 

To już impresjonizm. 
Czechow, jak nikt inny, potrafi wybierać i przekazywać nastroj e 

ludzkie, przeplatać je scenami branymi z życia, o zupełnie kontrasto
~·ym charakterze, przesypując je błyskami swego humoru. 

Robi to wszystko nie tylko , jak artysta o subtelnym smaku, lecz 
i jak człowiek znający tajemnicę władzy nad sercami aktorów i wi
dzóv\·. 

Niepostrzeżenie, przechodząc od jedne~o nastroju do drugiego, pro-
wadzi ludzi za sobą . · 

Przeżywając każdy z tych nastrojów osobno, człowiek czuje swą 
przyziemność, jest w samym gąszczu znanej, płytkiej codzienności, 

z której rodzi się w duszy ogromna, szukająca wyjścia udręka . Ale 
Czechow natychmiast kieruje nas nieznacznie ku swemu marzeniu , 
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wskazuje jedyne ·wyjście z położenia, zaś my podążamy ku niemu 
w raz z poetą. Trafiwszy na linię głębokiej złotodajnej żyły idziemy 
pa niej dalej; a nawet gdy powrócimy na powierzchnię, wyczuwamy 
tę linię pod słowami i czynami zarówno w roli, jak i w całej sztuce. 

Niedoświadczonemu oku może się wydawać, że Czechow prześliz
guje się po zewnętrznej linii fabuły, zajmuje się przedstawieniem oby
czajów i płytkich, codziennych szczegółów. Wszystko to potrzebne mu 
jest tylko jako kontrast do wzniosłego marzenia, żyjącego stale w jego 
duszy udręczonej oczekiwaniem i nadzieją . 

Czechow jednakowo panuje na scenie nad zewnętrzną i wewnętrz
ną prawdą. W zewnętrznej formie swych sztuk nikt tak jak on nie 
potrafi posługiwać się martwymi, tekturowymi rekwizytami, deko.
racją, efektami świetlnymi i nikt ich tak nie ożywia. Wysubtelnił 
i pogłębił naszą wiedzę o życiu przedmiotów, dźwięków i światła na 
scenic które tak w teatrze jak i w życiu mają ogromny wpływ na 
duszę 'ludzką. Zmierzch zachód i wschód słońca, burza, deszcz, pierw
sze poranne głosy ptaków, tętent koni po moście i turkot oddalającego 
się pojazdu, bicie zegara ćwierkanie świerszcza i głos dzwonu nie są 
potrzebne Czechowowi dla zewnętrznego, scenicznego efektu, lecz dla
tego, aby ukazać nam nastroje ludzkiego ducha. Jakże można oddzie
lić nas i to, co w nas się dzieje, od świata dźwięków, światła i przed
miotów, pośród których żyjemy i od których tak bardzo zależy na
sza psychika? Niesłusznie śmiano się z ćwierkania świerszcza i innych 
dźwiękowych oraz świetlnych efektów, jakie stosowaliśmy w sz:u~ 
kach Czechowa kierując się tylko licznymi uwagami autora. Jezeh 
udawało się nam robić to dobrze, nie teatralnie - zasługi\\·aliśmy 

raczej na uznanie. 
Trudno byłoby odtwarzać na scenie prawdę wewnętrzną, prawdę 

uczuć i przeżyć pośród narzucającego się i pospolitego zewnętrznego , 

teatralnego fałszu. 
Czechow z artyzmem prawdziwego mistrza potrafi usuwać zewnętrz

ny i wewnętrzny fałsz sceniczny przy pomocy pięknej, artystycznej 
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i autentycznej pra\\·dy. Jest on przy tym bardzo wybredny w S\\·ej 
miłości pra\1·dy. Niepotrzebne mu są banalne. codzienne, rodzące s·ię 

na powierzchni duszy uczucia. ani też nadto znane. oklepane wraże
nia, które nawet my przestajemy dostrzegać , gdyż utraciły swą wy
razistoś ć . Czechow szuka swej prawdy ". najintymniejszych zakamar
kach duszy, w najszczerszych nastrojach. Ta prawda wzrusza swą nie
zwykłością, tajemniczym związkiem z zapomnianą przeszłością. z nie
pojętym przeczuciem przyszłości , z dziwaczną logiką życia, w której, 
zdawałoby się, nie ma zdrowego sensu, która szydzi i drwi z ludzi, 
budzi zdumienie lub śmieszy. 

Wszystko. co często nie jest możliwe do wyrażenia słowami - na
stroje, przeczucia, napomknienia, aromaty i cienie uczuć - płynie z głę
bi naszej duszy stykając się tam z naszymi wielkimi przeżyciami: 

z religijnymi wzruszeniami, z sumieniem społecznym, z wniosłym po
c;-zuciem prawdy i sprawiedliwości, z dociekliwym dążeniem rozumu 
do tajemnic bytu. Cała ta dziedzina jest jakby przesycona materia
łem wybuchowym i gdy tylko jakiekolwiek wrażenie lub wspomnie
nie niczym iskra dotknie tych pokładów, dusza nasza wybucha i roz
pala się żywym uczuciem. 

P rzy tym wszystkie te najsubtelniejsze doznania duszy są u Cze
chowa przepojone niewiędnącą poezją rosyjskiego życia. Są nam one 
nieskończenie bliskie i miłe, nieodparcie pociągające i dlatego pozna1\·
szy je, tak chętnie poddajemy się ich wpływowi. A 1~·tedy nie ma już 
możności, by dalej żyć bez nich. Aby grać Czec:howa. należy przede 
wszystkim odkryć tę złotodajną żyłę, poddać się władzy tak go wy
różniającego poczucia prawdy, cza rowi jego wdzięku, uwierzyć we 
wszystko - i wtedy razem z poetą dążyć po linii jego twórczości ku 
tajnikom własnej artystycznej nadświadomości. Tam , w tej tajemni
czej ducho1\·ej pracowni, wytwarza się „nas trój Czechowa'', 611· skar
biec mieszczący wszystkie niewidzialne, często nic przenikające do 
świadomości. bogactwa i wartości duszy Czechowa. 
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(Fragment z książki „Moje życil' w 'ztuce" 
lłum . Zofia Pctersowa) 

Astrow („Wujasz<·k Wania'') 

Gajew („Wiśniowy sad") 
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K ro11il'-a życia 1 twórczości 

1879 r. 

1880 (?) r. 
1884-6 r. 

1885 r. 

1887 r . 

1884-8 r . 

27 styc.:znia urodził się \\" Taganrogu Antoni Czecho\\" \I' rodzi
nie kupca III Gildii Pawła Jegorowa Czec.:howa jako trzeci 
s~·n po Aleksandrze i Mikołaju. 

Po ukończeniu gimnazjum w Taganrogu uzyskuje stypen
dium i rozpoczyna studia medyczne na uniwersytecie \\" Mos
k1\ ie. Równocze;nie umieszcza pierwsze S\\·ojc humoreski 
i obrazki satyryczne w pismach moskiewskich (.,Bucl:::ik„, 
.. Konik Polny") podpisane Antoni Cze<:honte. 
Pierwsza sztuka pełnospektaklowa „Płatonow". 

Ukazują sic; pierwsze zbiory opowiadań Antoszy Czechonte 
.. Bajk i Melpomeny" i „Pstre opowiadania'' o tematyce współ
czesnej, wywołując ży,vą polemik<; \vśród krytykÓ\\·. 
.. r.:a s:erokim gościńc1t", jednoaktówka, której fabułę sta
no1\·i charakterystyka kilku osób przypadkowo zebrany<:h 
\\. przydrożnym zajeździe. 

„Iwanow", sztuka pełnospektaklowa, \1·ystawiana bez powo
dzenia w Teatrze Korsza. 
Czechow praktykuje jako lekarz w Woskriesiensku i \\" Zwic
nigorodzie, a od r. 1891 w Mielichowie pod l\loskwą. w ma
łym folwarku zakupionym przez siebie obejmuje nadzór nad 
Z\1·aJczaniem epidemii cholery w okręgu. 

1887-8 r. Ukazują się dwa dalsze tomy opowiadań , „W zmierzchu", 
nagrodzone nagrodą im. Puszkina i „Opowiadania", a wśród 
nich znakomita, częściowo autobiograficzna nowela „Step". 

1889 r. Premiera komedii „Leśny diabel" w Teatrze 1\1. Akrom9wej 
w Moskwie. 
Jednoaktówka „Łabędzia pieśń" wzrusza postacią głównego 

bohatera, starego komika, który na pustej scenic czyni roz
rachunek ze S\vojego życia, pełnego nieziszczonych nadziei 
i lęku przed nieznaną przyszłością. 
Dwa bardzo popularne żarty sceniczne, „Niedźwiedź" i „Oś

wiadczyny". Tematyka obyczajowa, środowisko ziemiańskie; 
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w „Niedźwiedziu'' sprzeczka kończy się zaręczynami, w .. Oś 

wiadczynach" plany małżeńskie omal nic zostają zni\\·eczone 
przez zajadły spór o bezużyteczny ka\\·ałck ziemi. 

1890 r. „Wesele", przezabawny obraz gości weselnych, zróżnicO\\· a 

nych charakterami, temperamentem i S\\·oistym poczuciem 
własnej godności. 

Trzymiesięczna podróż Czechowa na Sachalin, teren zesłania 

ofiar carskiego despotyzmu, m . in. Polaków po pow ·taniu 
styczniowym, z którymi pisarz zetknął się osobiście. Q\\·ocem 
tej podróży były pełne namiętnego protestu korespondencje 
.,Z Syberii", drukowane w „Nowych Czasach", a w r. 1895 
książka pt. „Sachalin" - w drodze powrotnej z Sachalina 
Czechow zwiedza Indie i Cejlon. 

1891 r. Czecho" \\ y : 1•żdża do \\'i1·dnia, Nicei i Paryża. 

1892 r. „Jubileusz", zabawna farsa osnuta na uroczystości 50-lecia 
banku, którą kompromitują skutki romansowego usposobie
nia prezesa zarządu. 

1893 r. „Tragik mimo woli" farsowy dramat ojca eksploatO\\·anego 
ponad ludzką wytrzymałość przez wygodnickich członków 

rodziny. 
1896 r. „Mewa" („Czajka"), dramat o ludzkich rozterkach, zawodach, 

niepokojach, które mogą doprowadzić co wrażliwsze jednost
ki do samobójstwa (Trieplew). Występują tu cechy charak
terystyczne dla dalszej twórczości Czechowa; poczucie hu
moru, liryzm, poetycki nastrój, współczucie i wyrozumiałość 
dla słabostek ludzkich , melancholijna afirmacja niepowodzeń 
życiowych i zainteresowanie twórcze ludźmi nie umiejącymi 
się przystosować. 

1898 r. Po nieudanej prapremierze „Mew11" w Teatrze Aleksandryj-
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1899 r . 

1900 r. 

1901 r. 

1904 r. 

• 

1904 r. 

skim w Petersburgu sztuka zostaje w ysta\\·iona \\" Moskiew
skim Teatrze Artystycznym („MCHAT") K. S. Stanisław

skiego v,; Moskwie i rozpoczyna ważny estap stałej współ

pracy pisarza z teatrem. 
Wyjazd leczniczy Czechowa (gruźlica płuc) do południowej 

Francji. 
„W u jaszek Wania" . Główne postacie tej sztuki to m. in. Sie
riebrakow, podporządkowujący wszystko swoim egoistycznym 
celom i jego przeciwieństwo wujaszek Wania, dobroduszny, 
oddany bez reszty rodzinie i pasjom społecznym. Prócz nich 
kapitalna galeria postaci ze świata ziemiańskiego i inteligencji 
rosyjskiej lat 90-tych. Wielki sukces MCHATu. 

Powstają nowe opo\'.:iadania, np. „Agrest", .. Człowiek w fu
terale", „O miłości", „Moje życie", „Dom z facjat.ką" - z ży
cia inteligencji. 

„Trzy siostry", sztuka o marzeniach. Marzą trzy siostry 
o wyrwaniu się z małej, prowincjonalnej mieściny do Mos
kwy, gdzie mogłyby zaznać pełni życia i na marzeniu się 

kończy. 

,.Wiśniowy sad" ostatnia sztuka CzechO\\·a. M. in. zapowiada 
(inne przeczuwały) nadejście nowego ładu społecznego. Bo
gaty chłop Łopachin zakupuj e majątek Raniewskich i każe 

\\" nim wyrąbać wiśniowy sad, uroczysko i symbol odcho
dzącej już z areny dziejowej warstwy obszarniczej. 
Wszystkie te sztuki grane były w MCHACIE z wielkim po
wodzeniem, gruntując sławę tego teatru i zyskując mu naz
wę: „Dom Czechowa". 

Czechow umiera na gruźlicę w Badcnwciler w Niemczech, 
dokąd go skierowali lekarze na leczenie. 

31 



32 

•· • • li LIZSZ\ 

l HL.llEIL\: 

JEAN ANOUILH 

DROGI ANTONI 
(„Cher Antoine" ) 



Cena zł 5.-

Dn.k z·.\ , l'. o~. w K Jl.o - 4132/il - ·1-5( 05) :i.ooo 32 ub . 


